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Et opplagt valg til jordflyt-
ting i mykt terreng og på 
områder som krever lavest 
mulig marktrykk.

Egenskaper

• 20 tonn, tre-akslet, leddstyrt dumper.

• Boggi med stor pendlingsvinkel.

• Lavest mulig marktrykk.

• Laveste egenvekt på markedet.

• Høyeste kraft/vekt-forhold på markedet.

• Uovertruffen stabilitet.

• Ekstremt lavt drivstofforbruk – Auto-Stop.

922-Serie dumper.

Veiversjon: 922F 2.55 – bredde på bare 2,55 m



Chassis
Leddstyrt chassis med pendelstang og 
dobbeltvirkende hydraulisk stabilisator i 
svingleddet. De to støttebenene bidrar med 
stor stabilitet under både kjøring og tipping. 
Konstruksjon i høyfast stål for å oppnå størst 
mulig styrke og lavest mulig egenvekt. Driv-
stofftank: 300 L. AdBlue-tank: 19 L. 
Pendlingsvinkel: +/– 12°.

Hydraulikksystem
System med fire hydraulikkpumper: 
Pumpe 1: 26 l/min pumpe med konstant 
hastighet til brems, støtteben, differensi-
alsperre og fjæring. Pumpe 2: 150 l/min 
variabel pumpe: for leddstyring. Pumpe 3: 
170 l/min pumpe med konstant hastighet 
til tippfunksjon. Pumpe 4: 64 l/min pumpe 
med konstant hastighet til nødstyring 
(hjuldrevet).

Aksler
Foran: Stiv aksel med elektrohydraulisk 
fjæring og nivåregulering. Individuell 
nivåregulering i hver side for stabilisering 
av maskinen ved kurvekjøring eller ujevn 
belastning. Forakselen har standard dif-
ferensialsperre med 75 % sperrevirkning. 
Bak: Kraftig boggiaksel med reduksjon-
sgir i navene. Enkel og vedlikeholdsfri 
konstruksjon. Stor pendlingsvinkel. Bog-
gikonstruksjonen gir førsteklasses ter-
rengegenskaper i og med at alle hjul har 
konstant kontakt på hele dekkbanen.

Dumperkasse
Robotsveiset dumperkasse i Hardox 450 
høyfast stål, uten sideribber. Dobbelt-
virkende tippsylindere plassert under 
lasteplanet. Utformet med størst mulige 
glidevinkler for å unngå at materiale 
sitter fast. Kan som ekstrautstyr utstyres 
med eksosoppvarming og automatisk 
baklem. Tipptider v/maks. motoromdr.: 7,5 
s. opp / 5,5 s. ned. Tippvinkel: 70°.

Girkasse
ZF ERGOPOWER 6 WG 210 aut. Girkasse 
med seks gir fremover og tre bakover. Ut-
styrt med 100 % blokkering i alle gir samt 
manuelt betjent differensialsperre mellom 
for- og bakaksel. Automatisk eller manuelt 
girskift. Maks. hastighet: forover: 50 km/t – 
bakover: 31 km/t. Maks. trekkraft: 207 KN.

Elektrisk anlegg
Standard 24V elektrisk anlegg med gen-
erator på 70 Amp. Batteri: 2x12V, 100Ah.

Tekniske data.

Dimensjoner

922F 922F 2.55 922F

Standard dekk 600/60-30.5 EM 20.5R25 800/45-30.5

Egenvekt kg 15.900 16.600 16.400

Lasteevne kg 20.000 20.000 20.000

Bredde over dekk mm 2930 2550 3180

Gjennomkjøringshøyde, førerhus mm 3440 3440 3440

Fri høyde mm 480 480 480

Akselavstand, boggie mm 1636 1636 1636

Akselavstand, for/bak mm 3720 3720 3720

Totallengde mm 9140 9140 9140

Rominnhold, dumperkasse m3 12 12 12

Venderadius m 8,37 8,18 8,52

Marktrykk (last) kPa 131 146 98
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Styring
Servoaktivert hydrostatisk styring. 
Separat variabel pumpe. Stempelstangen 
er beskyttet ved hjelp av styresylinderens 
plassering. Maks. styrevinkel: +/- 38°. 

Motor
Cummins QSB 6,7 liter 6 syl. Stage 4. DOC- 
og SCR-katalysator med AdBlue-innsprøyt-
ning. 24-ventilers common-rail-turbodiesel 
med ladeluftkjøler, elektronisk variabel tur-
bolader og EGR med kjøling. Maks. effekt. 
218 kW/ 296 Hk ved 2100 o/min. Maks. 
dreiemoment 1044 Nm v. 1500 o/min

Bremser / Retarder
Fullt tokrets bremsesystem med skivebrem-
ser i oljebad på alle seks hjul. Feilsikker hånd-
brems på forakselen. Vedlikeholdsfri bremser. 
Manuelt betjent retarder med motorbrems. 
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Førerhus
Romslig ROPS / FOPS-førerhus med 
viskoelastisk demping og førsteklasses 
utsyn. Luftdempet sete, fullt justerbart 
ratt og flerspaksbetjening.


